
Eerste reactie op Kabinetsstandpunt nachtelijke geluidsbelasting vliegtuigen Schiphol en 
regionale vliegvelden. 
 
Voor slaapverstoring is juist het laatste nachtelijke uur, van 6 tot 7 uur, het kwetsbaarst. De 
mensen worden dan het gemakkelijkst wakker en slapen het moeilijkst weer in. Juist in dit uur 
moet het vliegverkeer dan ook de speciale nachtroutes gaan volgen en uitsluitend de twee 
minst hinderlijk gelegen banen gebruiken, net als in de andere zeven uur van de nacht. 
Natuur en Milieu vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet alles bij het  oude wil laten en 
slechts “het nachtregime wil verlengen tot 7 uur zolang de capaciteit in dat uur niet in gevaar 
komt”. Dit is een puur cosmetische maatregel die in de praktijk tot niets leidt. Alleen als het  
doorzetten van het nachtregime tot 7.00 uur verplichtend wordt vastgelegd, zal de luchtvaart-
sector met creatieve oplossingen komen om dit mogelijk te maken. Daarbij moet het echte 
mainportverkeer met de meest moderne vliegtuigen voorrang krijgen. Dit moet snel worden 
gerealiseerd om de ernstige slaapverstoring, die door de snelle groei van  het  aantal 
vliegtuigen juist tussen 6.00 en 7.00 uur weer toeneemt, te beperken. 
 
Het aantal starts en het aantal landingen per uur moet beperkt worden tot het aantal waarbij de 
speciale nachtroutes en de speciale nachtelijke vliegprocedures nog  uitgevoerd kunnen 
worden (momenteel voor starts en landingen beide maximaal ca 20 á 25 per uur). Het  
mainportverkeer, de vliegtuigen die aansluiting geven op andere vliegtuigen, moet daarbij 
voorrang krijgen. Charterverkeer, prijsvechters en vrachtvliegtuigen zullen geleidelijk uit de 
volle en kwetsbare laatste nachturen naar de dagperiode moeten verdwijnen. In combinatie 
met het standaard invoeren van de minst lawaaiige vliegprocedures kan de overlast aldus flink 
worden teruggedrongen. In de nacht zouden met het oog op geluidsoptimale vliegprocedures 
uitsluitend vliegtuigen met moderne navigatieapparatuur welkom moeten zijn. 
Om zo’n beleid, waarbij slaapverstoring en luchtvaartontwikkeling meer in balans worden 
gebracht, beter uitvoerbaar te maken dient ook de vraag naar slots voor starts en landingen in 
de nacht te worden afgeremd. Dit kan door veel hogere start- en landingstarieven in de nacht 
te rekenen dan overdag, en wel tot 7.00 uur in plaats van tot 6.00 uur. 
 
En passant wordt voor de regionale vliegvelden de nacht ook beperkt tot de periode 23.00 - 
6.00 uur, terwijl hier, zoals het kabinet constateert, ‘incidenteel verkeer verstoring van de 
slaap als effect kan hebben, mede gezien de relatief dichtbevolkte gebieden waarin sommige 
regionale luchthavens gelegen zijn.’ Juist vanwege de in vergelijking tot Schiphol dichtbij 
gelegen woonwijken dienen deze luchthavens tot 7.00 uur gesloten te zijn. 
 
De slaapverstoring door Schipholverkeer is overigens veel erger dan het Kabinet doet 
voorkomen. Uit het bij de brief gevoegde  RIVM-rapport blijkt dat de slaapverstoring de 
laatste 15 jaar als een inktvlek over een steeds groter gebied is uitgebreid. In de berekeningen 
wordt echter alleen de directe omgeving van Schiphol meegenomen, nl. het  gebied waaruit in 
1990 de klachten kwamen. Zelfs het door de Polderbaan zwaarst getroffen gebied (Castricum 
– Uitgeest - Heilo) blijft buiten de berekening. 
 
De slaapverstoring is ook onderschat omdat het Kabinet er van uit gaat dat de mensen met 
dichte ramen slapen. De meeste mensen slapen echter, zeker in de zomer, met een open 
raampje, waardoor het vlieguiggeluid in de slaapkamer veel harder is, nl. 7 á 10 dB(A) harder. 
Het kan niet zo zijn dat het Kabinet aan 2 miljoen mensen oplegt dat zij met gesloten ramen 
slapen. Alleen vlakbij Schiphol, waar de woningen speciaal met ventilatievoorzieningen zijn 
uitgerust, is slapen met gesloten ramen reëel.  
 



Een groot probleem is ook dat het al of niet isoleren van de slaapkamers volledig is afgestemd 
op de speciale nachtroutes van Polderbaan en Kaagbaan (Besluit geluidwerende voorzienin-
gen luchtvaart), terwijl tussen 6.00 en 7.00 uur meestal andere routes worden gebruikt. De 
slaapverstoring is daardoor tussen 6.00 en 7.00 uur extra groot.  
 
Overigens is niet onderzocht of en hoeveel de isolatiekosten lager zouden zijn als ook tussen 
6.00 en 7.00 uur doorgaans de speciale nachtroutes van Kaagbaan en Polderbaan zouden 
worden gebruikt. Ook in andere opzichten is de kosten/batenafweging aanvechtbaar. 
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